Ročník 8
číslo 15
duben 2012 – říjen 2012
Pro občany Lužan, Dlouhé Louky, Zeleného a Zelené Hory
SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
dovolte mi pozdravit vás na začátku jara. Jaro, ale
zejména konec zimy, jsme si užili v pěkném slunečném
počasí, které se zkazilo právě o uplynulých Velikonocích.
Pro děti, které obcházely ves s řehtačkami, to bylo
nepříjemné počasí, ale mnoho z nich nevynechalo jediné
řehtání, za které byly náležitě odměněny. Je dobře, že se
tato tradice u nás udržuje a je jednou z několika příležitostí,
kdy se sejdou nejen děti, ale i dospělí. Ale vraťme se k
období od minulého vydání občasníku.
Zima byla ve znamení příprav žádostí o dotace.
Rozhodli jsme se revitalizovat cestu ze Zeleného do Nezdic.
Podél cesty budou vysazeny nové duby, některé mladší
stromky budou ošetřeny a budou vykáceny přestárlé ovocné
stromy. Celá akce byla rozdělena na tři úseky, na které byly
podány 3 žádosti o dotaci. Získali jsme dotaci od Krajského
úřadu Plzeňského kraje na výsadbu 18 ks dubů, žádost u
Ministerstva pro místní rozvoj na opravu křížku a úpravu
jeho okolí je zatím podána, a poslední žádost u Nadace
Partnerství na výsadbu 8 dubů nebyla schválena. Na části,
na které nebyly nebo nebudou schváleny dotace, bude
opětovně žádáno v rámci vybudování naučné stezky „Živé
paměti krajiny Lužan“ přes MAS Aktivios v Nezdicích. Z
čeho máme velkou radost je fakt, že jsme získali částku
260 000,- Kč na dokončovací práce na bývalé skladové
budově na nádraží. Ke konci roku tak získají všechny
zájmové organizace v obci i samotná obec prostory, kam si
budou moci uskladnit své méně potřebné věci.
Během zimy byla vybudována plynová přípojka do
hasičské zbrojnice.
Rok 2012 jsme začali dobrým skutkem, kdy jsme
pomocí Tříkrálové sbírky pomohli těm, kteří si sami pomoci
neumějí. Stali jsme se vyslanci dobrých zpráv a finanční
částkou 7 555,- Kč jsme podpořili projekty a záměry pro
občany ze sociálně znevýhodněného prostředí.
Pro všechny spoluobčany, kteří jsou milovníky historie
je jistě přínosná informace o tom, že na stránkách
www.portafontium.eu, které provozuje Státní oblastní
archiv v Plzni za spolupráce Generálního ředitelství státních
bavorských archivů v Mnichově, jsou pro veřejnost
zpřístupněny pamětní knihy, které byly předány k trvalému
uložení do Státního okresního archivu Plzeň-jih se sídlem v
Blovicích. Na těchto stránkách najdete kroniku obce
Zelené, kterou jsme dali do úschovy výše uvedeného
archivu.
V letošním roce došlo na základě schválení nové
vyhlášky ke změně směrných čísel spotřeby vodného a
stočného. Více informací najdete uvnitř tohoto čísla.

ZDARMA

V prvních měsících letošního roku probíhala dvě výběrová
řízení – jedno na výstavbu víceúčelového hřiště v obci Lužany
a druhé na zpracování nového územního plánu pro sídelní
útvar Lužany, Dlouhá Louka, Zelené a Zelená Hora. Vítězná
firma VYSSPA z Plzně zhotoví víceúčelové hřiště do 1. 6.
2012. Na tomto hřišti bude možno provozovat 12 druhů
sportů a bude sloužit všem věkovým skupinám obyvatel.
Druhá vítězná firma M.A.A.T., která zpracovává územní
plán, již svou práci zahájila a mnozí z nás měli možnost se
podílet na podobě územního plánu při první pracovní besedě,
která se uskutečnila 23. 3. 2012 v přísálí kulturního domu.
Překvapila mne velká účast spoluobčanů, což je důkazem, že
jim není lhostejný další rozvoj obce.
Jaro je ve znamení velkých úklidů nejen v domácnosti, ale
i exteriérech. V březnu byly přistaveny kontejnery na
velkoobjemový odpad, v těsném závěsu vývozu kontejnerů se
uskutečnil svoz nebezpečných odpadů. V letošním roce jsme
poprvé využili svozovou firmu, která v určený den a čas
přistavila nákladní automobily a občané své nebezpečné
odpady předali přímo pracovníkům této firmy. Na konci
března se uskutečnila brigáda na úklid parku u zámku, kterého
se zúčastnili nejen členové SDH Lužany, ale zejména
maminky z MIMIMAMI. Všem zúčastněným bych chtěla
ještě jednou poděkovat. Členové SDH Lužany uskuteční svoz
železného šrotu. Na konci května bude provedena sbírka
ošacení pro Diakonii Broumov. Více informací naleznete na
následující straně.
V tomto vydání Lužanského občasníku najdete výběr
důležitých telefonních čísel, která by vám měla být v případě
potřeby k dispozici.
Do dalších měsíců vám přeji hodně sluníčka, dětem krásné
prázdniny a dospělým bezvadně strávené dovolenkové dny.
Věra Petrželková
Co najdete v tomto čísle Lužanského občasníku:

Rozpočet na rok 2012
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Dlouhá Louka

4

Důležitá telefonní čísla

8

Sokol Lužany

13

Přehled kulturních akcí

14

Příští číslo vyjde v listopadu.
Uzávěrka příspěvků 15. října 2012.

Vydává OÚ Lužany

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
ROZPOČET 2012 – PŘÍJMY (K 1. 1. 2012)

V týdnu od 28. 5. do 1. 6. 2012 bude provedena
SBÍRKA POUŽITÉHO OŠACENÍ
(letní a zimní oblečení, lůžkoviny,
prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky,
nádobí bílé i černé, skleničky, vatované přikrývky,
poštáře a deky, nepoškozená obuv
a nepoškozené a kompletní hračky)
Bližší informace o místě a čase sbírky
budou včas uveřejněny.

DPFO – závislá činnost

/1111/

1 000 000,-- Kč

DPFO – SVČ (z výnosu)

/1112/

100 000,-- Kč

DPFO – zvl. sazba

/1113/

100 000,-- Kč

DPPO

/1121/

1 200 000,-- Kč

DPH

/1211/

2 000 000,-- Kč

Daň z nemovitostí

/1511/

500 000,-- Kč

Poplatky za odpady

/1337/

360 000,-- Kč

Poplatky za psa

/1341/

10 000,-- Kč

Správní poplatky

/1361/

5 000,-- Kč

Dotace S.F. na rok 2011
Převody ze S.F.

MNOŽSTVÍ A NÁKLADY
VYPRODUKOVANÝCH ODPADŮ

Komunální odpad
Plast
Sklo
Papír
Železný šrot

133 t
12,2 t
6,4 t
2,8 t
4,3 t

ROK 2011
Komunální odpad
Plast
Sklo
Papír
Velkoobjemový odpad

126 t
10,2 t
6,7 t
4,1 t
12,16 t

/4134/

8%

16%

bydlení

30 000,-- Kč

/4139/

000,-občanská 30
vybavenost

enkaustika
23%
Vyúčtování
otopu
ZŠ

/3113 2119/

plochy sportovišť

Nájemné KD

/3392 2132/

15pěší
000,-cyklostezky,
trasy

/3399 2119/

jiné

Příjem z akcí KK

ROK 2010

5%

28%

6%

14%

Kč

100 000,-- Kč

plochy volnočasových aktivit

Kč

5 000,--Kč

výroba a podnikání

Příjem za vytříděný odpad EKO-KOM

/3725 2119/

60 000,-- Kč

Příjem za stravné od zaměstnanců

/6171 2111/

12 000,-- Kč

Ostatní příjmy OÚ

/6171 2119/

2 000,-- Kč

Příjmy z pronájmu pozemků

/6171 2131/

30 000,-- Kč

Příjmy z pronájmu nemovitostí

/6171 2132/

25 000,-- Kč

Ostatní nájemné (plyn. zařízení)

/6171 2139/

39 000,-- Kč

Příjmy z úroků

/6310 2141/

30 000,-- Kč

Dotace z KúPK

/4112/

-

PŘÍJMY CELKEM

5 653 000,-- Kč

ROZPOČET 2012 - VÝDAJE (K 1. 1. 2012)
Místní komunikace (opravy, údržba, materiál) /2212/

160 000,-- Kč

Dopravní obslužnost

/2221/

40 000,-- Kč

Vodovod Zelené

/2310/

40 000,-- Kč

Kanalizace

/2321/

10 000,-- Kč

Školství (příspěvek do ZŠ + popl. na žáky)

/3113/

850 000,-- Kč

/3314/

15 000,-- Kč

/3319/

5 000,-- Kč

Kulturní dům

/3392/

200 000,-- Kč

Kulturní komise

/3399/

70 000,-- Kč

PŘÍJMY
443 773,- Kč
(platby od občanů, vratky od EKO-KOM)

Dětská hřiště

/3421/

530 000,-- Kč

Veřejné osvětlení

/3631/

200 000,--Kč

VÝDAJE
620 662,- Kč
( platby za popelnice, za tříděný a velkoobjemový odpad,
platby Spolku pro odpadové
hospodářství okresu Plzeň-jih,
nákup kontejnerů na separovaný odpad, generální oprava
velkoobjemových kontejnerů)

Odpadové hospodářství

/3722,3725/

400 000,--Kč

Pečovatelská služba

/4351/

-

Bezpečnost a veřejný pořádek (přestupky)

/5311/

1 000,--Kč

SDH

/5512/

50 000,--Kč

ROK 2010
PŘÍJMY
423 310,- Kč
(příjmy od občanů, vratky od EKO-KOM)

VÝDAJE
502 572,- Kč
Knihovna
(platby za popelnice, za tříděný odpad, modré pytle, platby
Kronika
Spolku pro odpadové hospodářství okresu Plzeň-jih)
ROK 2011

Neinvestiční dotace občanským sdružením
Zastupitelstvo obce

/6112/

750 000,--Kč

Vnitřní správa OÚ + rezerva

/6171/

2 202 000,-- Kč

Služby peněžních ústavů (poplatky KB)

/6310/

35 000,-- Kč

Převody rezervních fondů + P.F. zaměstnanci

/6330/

30 000,-- Kč

VÝDAJE CELKEM
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65 000,--Kč

5 653 000,-- Kč

STATISTIKA/ZELENÁ HORA
STATISTIKA – OBYVATELSTVO V ROCE 2011

ZELENÁ HORA

NAROZENÉ DĚTI

Před koncem roku 2011 nechaly Lesy ČR zhotovit u
Lesní Správy Nýrsko dřevěné posezení, které umístily na
Taneček a zároveň opravily přístupovou cestu k vrcholu
Lužanské hory. Z ohlasů je patrné, že se kryté posezení
turistům líbí a doufejme, že jim bude sloužit mnoho let.

Šárka Šašková – Dlouhá Louka čp. 46
Richard Volf – Lužany čp. 44
Eliška Brandejsová – Lužany čp. 70
Viktor Petružálek – Lužany čp. 73
PŘEJEME VŠEM DĚTEM HODNĚ ZDRAVÍ A
RODIČŮM HODNĚ RADOSTI Z DĚTÍ.
ZEMŘELÍ OBČANÉ
Julie Štychová – Lužany čp. 42
Marie Skálová – Lužany čp. 129
Ondřej Jambrich – Lužany čp. 49
Josef Flídr – Lužany čp. 114
Jaroslav Zalabák
Karel Budek – Lužany čp. 108
Marie Kubátová
Josef Volmut – Zelená Hora čp. 8
Jiřina Tomanová – Lužany čp. 125
Dorothea Plincelnerová
Jiřina Vraná – Lužany čp. 124
VĚNUJME TICHOU VZPOMÍNKU NA ZEMŘELÉ
SPOLUOBČANY.
PŘISTĚHOVANÍ OBČANÉ
Martina Smrčková – Lužany čp. 57
Petr Tesař – Dlouhá Louka čp. 49
Aleš Toman – Dlouhá Louka čp. 50
Ilona Tomanová – Dlouhá Louka čp. 50
Monika Němcová – Dlouhá Louka čp. 32
Monika Němcová ml.– Dlouhá Louka čp. 32
Karolína Reitmayerová – Dlouhá Louka čp. 32
David Rada – Dlouhá Louka čp. 51
Martina Klíma – Lužany čp. 91
Miroslav Lexa – Lužany čp. 91
Karel Skála – Lužany čp. 106
Jaroslava Skálová – Lužany čp. 106
Květuše Klimentová – Lužany čp. 52
Eva Pohlotová – Lužany čp. 52
Marek Hauptmann – Lužany čp. 52
ODSTĚHOVANÍ OBČANÉ
Jiřina Bláhová – z Dlouhé Louky čp. 32
Ota Lindner – z Lužan čp. 130
Václav Kalčík – z Lužan čp. 92
Martina Loudová – z Dlouhé Louky čp. 10
Hana Houbová – z Dlouhé Louky čp. 10
Miroslava Vránková – z Lužan čp. 163
Milan Platzer – z Lužan čp. 165
Marie Mašátová – z Lužan čp. 86
Vilém Ropp – z Dlouhé Louky čp. 21
Robert Černošek – z Lužan čp. 133
PŘESTĚHOVANÍ OBČANÉ
Milada Hánová – z Lužan čp. 132 do Lužan čp. 171
Josef Lešetický – z Lužan čp. 7 do Lužan čp. 57
Martin Koukolík – z Lužan čp. 13 do Lužan čp. 7

POVĚST O „TANEČKU“
K vrcholu Lužanské hory se váže několik lidových
pověstí. Jedna z nich vypráví, že v pradávných dobách tu
stával mohutný hrad, v němž sídlil bohatý a ukrutný pán.
Nadevše miloval světské radovánky, zábavu a hýření.
Okolní panstvo se sem rádo sjíždělo a pak se odtud nesl do
kraje jásot, zpěv a hudba.
Jednou hradní pán opět pořádal veliký ples, na nějž se
sjeli páni i dámy z dalekého okolí. Veselí trvalo dva dny.
Druhého dne k večeru, kdy měl znovu začít noční
hodokvas, připravil hostitel dámám zvláštní překvapení.
Každá obdržela roztomilé střevíčky umně z chleba udělané,
aby prý si nožky neotlačily.
Rej začal. V tom zahřměla strašlivá rána, za ní druhá a v
zemi zaburácelo, až se zámek zachvěl v základech. Všichni
zkameněli hrůzou. Zděšení a zmatek dostoupily vrcholu,
když se všem tanečnicím střevíčky na nohou vzňaly. Ozvalo
se strašlivé praskání, nová hromová rána a zámek se vším
všudy se propadl do hlubiny. Země se nad ním zavřela,
zbyla tu po něm jen rovinka, zvaná „Taneček“.
Dodnes se vypravuje, že když někdo přiloží k zemi ucho
tak, aby si zapíchl jehličí do ušního boltce, uslyší z dálky
hrát kapelu a šoupání obuvi o podlahu tančících párů.
Jiná pověst se stejnou pointou hovoří o propadlém
hostinci, kam se scházela mládež i dospělí z celého okolí k
zábavám trvajícím do časného rána.
Další variantou je umístění umělé Wenigovy pohádky
„Čert a Káča“ do hospody na „Tanečku“. Lidové podání
pohádku upravilo následovně:
Na Tanečku stávala hospoda, do níž se k tanci scházela
mládež z široka daleka. Sem chodívala i tlustá a
vdavekchtivá Káča, se kterou nechtěli hoši tancovat pro její
hřmotnou a nemotornou postavu. To prý ji jednou tak
popudilo, že prohlásila, že tancovat bude – třeba i s čertem!
Sotva to dořekla, vešel mezi tančící neznámý myslivec,
který se rovnou obrátil ke Káče a vyzval ji k tanci. Káča
štěstím jen hořela. Radovala se však jen do chvíle, kdy
ponocný v Lužanech odtroubil půlnoc. Hospoda se zatřásla
a propadla do země i s tanečníky a hudbou.
Zdroj: Edice lidových pověstí (vydalo KZ Přeštice)
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BLAHOPŘEJEME/DLOUHÁ LOUKA
Obecní úřad blahopřeje všem níže uvedeným jubilantům, kteří oslaví
výročí narození, a přeje jim do dalších let hlavně hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody.
KVĚTEN:

ČERVENEC:

ZÁŘÍ:

Vlasta Pechanová (85 let)
Ladislav Valeš (70 let)
Blažena Hořká (70 let)
- Zelená Hora
Marie Pelíšková (70 let)
Věra Volmutová (76 let)
- Zelená Hora
Květuše Hrachová (71 let)
Zdeňka Regnerová (86 let)

Magdalena Benediktová (70 let)
Marie Hřebcová (79 let)
- Dlouhá Louka
Zdeňka Altmannová (76 let)
Eliška Křenová (83 let)
Miloslava Červená (72 let)
Eliška Boříková (84 let)
Mgr. Jaroslav Matějka (82 let)
Jan Kalaš (74 let)

Ing. Marie Benediktová (72 let)
Jaroslav Duchek (73 let)
Jiřina Koktánová (78 let)
Zdeňka Kratochvílová (79 let)
Václav Křen (89 let)
Václav Pelíšek (74 let)
Ing. Miroslav Písař (72 let)
Václav Toušek (75 let)
Václav Zábrš (70 let)

ČERVEN:

SRPEN:

ŘÍJEN:

Marie Brabcová (75 let)
- Zelené
Jiřina Červená (90 let)
František Kreuzman (80 let)
- Zelené
Miloslav Hořký (79 let)
- Zelená Hora
Josef Doležal (73 let)
Marie Nováková (73 let)
Ludmila Beštová (73 let)
Zdena Šnejdarová (79 let)
Karel Červený (87 let)
Helena Flídrová (70 let)

Marie Kreuzmanová (76 let)
- Zelené
Milena Blažková (76 let)
Jaroslav Altmann (74 let)
Václav Andrle (72 let)
Josef Skála (78 let)
Marie Beranová (83 let)
- Dlouhá Louka

Josef Bartoník (74 let)
Ing. Václav Bešta (79 let)

LISTOPAD:
Karel Beneš (70 let)

Miloslava Dražková (80 let)
Jarmila Přibáňová (84 let)
Miloslava Toušková (85 let)
Barbora Živná (75 let)
- Dlouhá Louka

DLOUHÁ LOUKA
První jarní sluneční paprsky pomalu začínají hřát,
v trávě a na zahrádkách vystrkují svoje barevné hlavičky
první kvítečky. Ozývají se první ptačí trylky. S přírodou se
probouzejí také lidé – začínají jarní práce na zahradách i na
polích.
Na Dlouhé Louce jsou v plném proudu práce na
zvelebování obce. Bylo dokončeno nové kontejnerové stání
před kulturním domem, kde mají občané možnost ukládat
separovaný odpad, započaty byly opravy v kulturním domě.
Členové SDH provedli údržbu areálu a vyčistili požární
nádrž. Ženy mají v plánu úklid veřejného prostranství. Dále
byly z financí obecního úřadu zakoupeny drobné dekorace
v rámci udržování a zachování místních památníků. A tak
naši kapličku zdobí svíčky a dvě nové vázy s květinami.
Nová váza je též u pomníku padlých. Plánuje se také
otevření Klubu SDH. První akcí bude již tradičně hlídání
májky. Na 5. května je naplánována „pouťová zábava“.
S novým rokem však do naší obce vstoupil smutek. 11.
února zemřel po těžké nemoci pan Josef Živný z č.p. 30 ve
věku 81 let. 27. února pak zemřela paní Anna Živná z č.p. 9
ve věku nedožitých 90-ti let. Ještě ani nezaschly slzy na
tvářích pozůstalých a smrt přišla do této rodiny znovu.
Dne 21. března zemřela náhle paní Drahoslava Živná ve
věku nedožitých 66-ti let. A tak pan Josef Živný z č.p. 22
ztratil během jednoho měsíce matku i manželku. S tak
krutým osudem se lze jen těžko smířit… Během takto
krátké doby odešli z obce 3 nositelé příjmení Živný. Toto
příjmení bylo v obci dříve velice rozšířené a nyní zde
zbývají pouze dva jeho nositelé.
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Dlouhá Louka však žije mladou generací. Nedávno bylo
přiděleno číslo popisné 52 novostavbě p. Lukáše Černého a
je tedy předpoklad, že se brzy přihlásí k trvalému pobytu.
Díky vlně návratu mladých do obce se to ve vsi hemží
drobotinou i mládeží, která již svoje první střevíčky
prošlapala. Teď jistě všichni máme v čerstvé paměti krásné
svátky jara a zvuk řehtaček, kterými právě děti nahrazují dle
církevních tradic zvonění zvonů, které „odlétají na Zelený
čtvrtek do Říma“.
Jitka Hrabíková

ukázka
velikonoční
dekorace
z pedigu
žen
z Dlouhé
Louky

KRONIKA
KRONIKA OBCE – 50 LET ZPĚT
Zemědělství
Rok 1962 byl rokem velmi suchým, což se projevilo i ve
výtěžcích hospodářských plodin. Druhá polovice ledna byla
teplá, půda rozmrzla, takže se začalo orat a orba byla zcela
skončena už v první polovině února. Další jarní práce však
bylo možno začít až po opětném rozmrznutí polí a ta
rozmrzla až 26. března. Ozimá pšenice se začala toho roku
sít 28. března, ječmen 4. dubna. 25. dubna rozkvetly třešně,
které 1. května, kdy ranní teplota klesla na bod mrazu,
pomrzly. Ječmen se začal metat 22. června, pšenice 24.
června a oves 1. července. Počátek žní byl 5. srpna, kdy
bylo započato s kosením ječmene. První žito bylo posekáno
10. srpna a první pšenice 17. srpna. Letošní žně byly
provedeny jen malým množstvím lidí, dík stále vzrůstající
mechanizaci. Kromě kombajnů, které jsou při žních
neobyčejně vydatnými pomocníky, vlastní zdejší
Šlechtitelský podnik několik drátěných vozů, které
samočinně nakládají a při tom rozřezávají slámu, která
zbývá po vykombajnovaném obilí. Obilí, které se
nekombajnovalo, bylo do poloviny září vymláceno.
Následkem velkého sucha splnilo zemědělství celostátně
svůj plán jen na 88 %. Tohoto roku se vyskytla u zajíců
nemoc tularemie, která se velmi rozšířila.
Od 1. 1. 1962 bylo Jednotné zemědělské družstvo
v Lužanech zrušeno a většinu členů družstva, jakož i
veškeré pozemky převzal Šlechtitelský podnik. Část
hospodářského zvířectva, jakož i některé stroje byly
předány Jednotnému zemědělskému družstvu v Přešticích.
JZD Zelené, které patřilo k JZD do Lužan, bylo přiřazeno
k JZD Příchovice.
Šlechtitelský podnik rozšířil pěstování tulipánů na
výměře 1,75 ha. Na barevnou krásu rozkvetlých tulipánů,
kterých je asi 1 500 000, sjíždějí se podívat lidé z dalekého
okolí. Sedmikrásy pěstuje SŠP na výměře 0,03 ha, hrachor
na 0,20 ha a ovocné stromky na 6,99 ha.
Přehled výtěžků z 1 ha v r. 1962:
Pšenice ozimá 39,39 q
Ječmen ozimý 32,21 q
Ječmen jarní
34,46 q
Oves
31,82 q
Kukuřice
281,44 q
Brambory
120,60 q
Stavy hospodářského zvířectva v r. 1962:
Druh
Šlechtitelský podnik
Bezzemci
Slepice
486
1 291
Prasata
18
Skot
120
Kozy
38
Ovce
1
Koně
6
Kultura
Kulturní život v naší obci byl v letošním roce velmi
bohatý. 24. 1. pořádala Rada žen besedu o Boženě
Němcové, která byla velmi hodnotná a byla hojně
navštívena. Na 17. 2. byl plánován tradiční požárnický ples,
který však nebyl toho roku povolen pro epidemii chřipky.
24. 2., kdy zákaz shromažďování lidí pro epidemii chřipky
byl odvolán, pořádala místní skupina ČSM taneční zábavu.
Hrál s. Svoboda z Horšic. Zábava byla velmi navštívena.
27. 2. pořádala Rada žen Babský bál, který je ve zdejší
obci ve velké oblibě. 18. 2. se konala schůze MNV, na které
měla kulturní vložku místní škola. 28. 2. navštívily školní
děti výstavu 40 let KSČ, která se konala v Plzni. 7. 3. jely
děti na exkurzi do plzeňského planetária. 8. 3 se konala ve
Šlechtitelském podniku oslava Mezinárodního dne žen, na
kterém měli velmi pěkné pásmo žáci zdejší školy. V obci se

tato oslava pořádala rovněž za účasti školních dětí dne 10.
března a na Dlouhé Louce s lužanskými dětmi dne 11. 3.
Soutěže tvořivosti mládeže v Přešticích se lužanské školní
děti zúčastnily 24. 3. Vyhodnocení nejlepších pracovníků na
Šlechtitelském podniku se konalo 22. dubna. SŠP pozval na
tuto slavností schůzi místní školu, která přispěla k tomu, že
schůze měla slavností ráz tím, že přednesly děti velmi pěkné
básně.
O velikonočních svátcích pořádala ČSM estrádu, která
byla velmi pěkná a hojně navštívena. Po estrádě byla
taneční zábava. K tanci hrála lužanská Švitorka. 1. května
se konaly v Přešticích oslavy 1. Máje, které i v letošním
roce vyzněly mohutně. Lužanští občané se zúčastnili
v hojném počtu. 15. 5. se konala ve zdejší škole výstava
ručních prací žáků, která dokázala neobyčejnou dovednost
dětských rukou. 17. 5. pořádala místní skupina KSČ oslavu
40 let KSČ. Oslava byla hojně navštívena. 3. 6. byl na
fotbalovém hřišti pořádán Dětský den, na cvičení dětí zdejší
školy se přišlo podívat jen málo lužanských občanů. 8. 6.
bylo v zámeckém parku vzpomínkové odpoledne pořádané
k 100. výročí narození J. Kožíška, na němž s velmi pěkným
literárním pásmem vystoupily školní děti. 10. 6., též
v zámeckém parku, sehrála místní škola divadelní
představení „Medová pohádka“. Toto divadlo bylo sehráno
velmi pěkně. 11. 8. mělo ČSM taneční zábavu. V září o
pouti sehráli požárníci za pomoci ČSM a Osvětové besedy
divadelní představení. Jelikož bylo velmi pěkné počasí, byla
návštěva obrovská. 26. 12. pořádal ČSM Hrátky mládeže,
hrála místní Švitorka.
Koncem ledna a začátkem února se rozmohla v naší
republice velká chřipková epidemie. Školy byly 5 týdnů
uzavřeny. 15. srpna byla dokončena stavba mateřské školy.
Mateřská škola je velmi pěkná a velké zásluhy na její
výstavbě má tajemník zdejšího národního výboru Jan
Berka, Josef Bláha a mnoho dalších občanů, otců školních
dětí. Ředitelkou školy je i v letošním roce Marta Fricová,
učitelkami M. Jirotková a M. Königová, ředitelkou
mateřské školy M. Horová, kterou zastupovala p. Tykalová.
V letošním roce započal se stavbou rodinného domku na
bývalém hasičském cvičišti František Červený ml., Josef
Mraček stavbu rodinného domku dokončil. Opraveno bylo
větší množství domků. V letošním roce byla též ve zdejší
obci dokončena kanalizace. Stavbu připravuje též Josef
Tykvart, čp. 30.
Také v letošním roce přibylo v Lužanech motorových
vozidel. Počet televizorů za rok se zvýšil ze 70 na 115, což
svědčí o dobrých hmotných poměrech zdejších občanů. Při
nepatrně nižším počtu obyvatel než v r. 1961 byl obrat ve
zdejší Jednotě 1 459 988 Kč.
V letošním roce byla velká úmrtnost v naší obci. Zemřeli:
6. 1. 1962 Vaniš Josef čp. 83 ve věku 63 roků
8. 2. 1962 Štětina Jan čp. 9 ve věku 85 roků
15. 2. 1962 Burian Tomáš čp. 115 ve věku 64 roků
14. 4. 1962 Linhart Josef ve věku 66 roků
20. 5. 1962 Valečka Josef čp. 70 ve věku 46 roků
31. 5. 1962 Křen Josef čp. 8 ve věku 74 roků
14. 7. 1962 Bezděk Pavel čp. 12 ve věku 61 roků
15. 11. 1962 Křenová Anna
30. 11. 1962 Kovářík František čp. 123 ve věku 62 roků
31. 12. 1962 Havránek Josef ve věku 50 roků
a dále p. Pok a p. Burian Antonín – přesný datum neuveden.
Narodilo se 8 dětí, z čehož 1 zemřelo.
Za zemřelého kronikáře Františka Kováříka dopsala za r.
1961 a 1962 kroniku dle jeho poznámek dcera Marie
Kováříková.
Zdroj: Kronika obce
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INFORMACE
Obecní úřad obdržel dopis od p. Červeného, který dle jeho
přání zveřejňuji v Lužanském občasníku:
„Dobrý den na OÚ,
dočetl jsem se na Vašich stránkách o chystaném
veřejném zasedání zastupitelstva, kterého se z pracovních
důvodů asi bohužel nebudu moci zúčastnit.
Prostudoval jsem pečlivě Vámi navržený program, kde
jistě bude pro občany i přínosná zpráva o vyrovnaném
hospodaření mateřské školy.
Nikde jsem však nenalezl bod, v němž by se měla
projednávat dopravně-bezpečnostní situace v obci, která
začíná být neutěšená. Samozřejmě to píšu v návaznosti na
nedávnou tragickou dopravní nehodu.
Pokud projdete naší milovanou vesnicí, třebas od Borov,
hned po prvních krocích narazíte na čerstvě zdemolované
ploty u Motlíků, asi 10x opravované pletivo u Dvořáka,
dále u F. Bešty. Pokračujem-li dále: u Valečků, Levorů, již
opravené zdi u Vránků a jejich sousedky...
Tak mohu nacházet další případy DN, na které si ani
nevzpomenu. Když dojdu k pomníku u f. Stabo a říkám si,
zda už tohle není dost alarmující.
Nevím zda OÚ čeká na další křížky v obci, které nedej
bože mohou patřit našim dětem, rodičům a dalším
spoluobčanům, jež se denně pohybují při komunikaci, aby
učinil nějaké kroky ke zlepšení tohoto jevu.
Několikrát týdně absolvuji jízdy vozidlem po celém
Plzeňském a Karlovarském kraji. Obcí, kde na mě již zdáli
bliká radar na měření rychlosti s nasměrovanou kamerou, je
již většina, přičemž jejich dopravní zatížení je vůči
Lužanům leckdy minimální, viz např. Horušany. Ale i tam je
toto zařízení v provozu.
Je jistě prokázáno, že toto opatření napomáhá snížení
rychlosti projíždějících aut. Nesdílím tvrzení bývalého pana
starosty Hodaně, že po projetí měřeným úsekem se
pokračuje zase rychle. Většinu řidičů trkne do očí, že jede
nepovolenou rychlostí a navíc nikdy neví, zda se nejedná o
kameru se záznamem. Nemluvím ani o dopravním značení a
výstražných tabulích, upozorňující na nebezpečný úsek,
které v naší obci bohužel chybí. Jasně, není to všemocné a
pokud někdo bude chtít řídit jak smyslů zbavený, nepomůže
nic. Samozřejmě stálo by to nějaké peníze, ale určitě by to
částečně přispělo k ochraně majetku a zdraví obyvatel.
Nevím též, kde „usnula“ několik let slibovaná realizace
výstavby chodníků, které by měly i opticky zúžit vozovku a
tím také napomoci ke zlepšení bezpečnosti v Lužanech. Je
jistě chvályhodné, že OÚ pořádá každoročně setkání
seniorů. Na druhé straně se tito senioři musí pohybovat,
zvláště v zimě po rozježděné krajnici, vysypané lupkem, v
závějích rozježděné břečky sněhu. Nezbývá jim tedy nic
jiného, než se jít při samém okraji frekventované vozovky...
Myslím, že jsem zde vyjmenoval dosti pádné důvody
k zjednání nápravy. Bylo by možná pro obyvatele Lužan
zajímavé uveřejnění mého námětu v nejbližším čísle
Občasníku, s reakcí a plánech našich radních na vyřešení
těchto problémů.
S přátelským pozdravem,
Libor Červený
Likvidace DN MV
Generali Pojišťovna“
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Reakce na uvedený dopis:
Vážení spoluobčané,
zmíněného zasedání zastupitelstva obce se p. Červený
zúčastnil a bylo vše s ním projednáno, přesto považuji za
povinnost seznámit vás všechny se situací, která nyní
panuje. Ráda bych nejdříve reagovala na zveřejňování
programu zasedání zastupitelstva obce. Program se
samozřejmě připravuje předem, spousta věcí přijde na
program zasedání ještě těsně před tímto zasedáním.
Konečný program je pak přednesen na počátku zasedání a
tento i schvaluje zastupitelstvo obce. Ale nyní k problému,
kterým se zabývá dopis.
Předem chci říct, že i já a ostatní zastupitelé máme děti,
rodinu a situace na silnici I/27 nám není lhostejná. Již dříve
se opravdu o měřiči rychlosti jednalo, zkušební provoz však
ukázal, že jen málokterý rychlejedoucí řidič sníží rychlost
na předepsaných 50 km/hod. Proto se ustoupilo od jeho
zakoupení.
Bohužel počet nehod v naší obci stoupal a tak jsme
začali podnikat kroky ke zvýšení bezpečnosti chodců. Je
pravda, že jsme se zaměřili především na úsek zatáček u p.
Dvořáka a „ U sýpek“. Na první dopis, který jsme zaslali
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) 20. 9. 2011, jsme dostali
odpověď, že intenzitu provozu a nehodovost v uvedeném
úseku nelze v současnosti účinně snížit. Přispělo by zřízení
chodníku, kdy by jeho obrubník plnil funkci usměrnění
pohybu vozidla při rychlosti do 50 km/h. Při následném
jednání na ŘSD jsme se dotazovali, kdy bude moci být
realizována akce „Intravilán Lužany“, při které ŘSD musí
opravit vozovku, provést její odvodnění a vybudovat sjezdy.
Poté bude moci obec provést vybudování chodníků. V době
tohoto jednání bylo vydáno územní rozhodnutí, které má
platnost do 6/2012, a do té doby by mělo být vydáno
stavební povolení na tuto akci. Nejbližší termín realizace je
proto rok 2013, vše se samozřejmě bude odehrávat v
závislosti na finančních prostředcích Ministerstva dopravy.
Naše pozornost se proto začala soustředit na možnosti
zvýraznění poloměrových oblouků zatáčky použitím
dopravních značek Z3 – jednošipkových, kdy jsme takto
formulovanou žádost zaslali na Krajský úřad Plzeňského
kraje dne 12. 11. 2011. Od KÚ jsme obdrželi stanovisko, že
výše uvedené dopravní značení označuje především
nebezpečnou zatáčku mimo obec, která za normálních
podmínek neumožňuje bezpečné projetí rychlostí vyšší než
50 km/hod. S ohledem na skutečnost, že řidič smí jet v obci
rychlostí nejvýše 50 km/hod je užití tohoto dopravního
zařízení v obci ve většině případů nadbytečné. Správní
orgán by připustil užití dopravní značky maximálně při
vjezdu do obce od Borov. I odtud přišlo ujištění, že
vybudované chodníky s hranou zajistí větší bezpečnost
chodců. Zjistili jsme, že ani toto řešení není přijatelné,
navíc v tomto případě je před zatáčkou „U sýpek“ již
instalována dopravní značka IP 5 – Doporučená rychlost 40.
A tak jsme uskutečnili pokus č. 3, žádost o dopravní značku
A 8 – Nebezpečí smyku spolu s dodatkovou tabulí č. E 6 –
Za mokra ve směru od Borov „U sýpek“. Tato žádost je
nyní v jednání na Krajské úřadu Plzeňského kraje. Na druhé
straně je nutno říci, že velké množství značek na jednom
místě způsobuje ztrátu pozornosti a orientace řidičů. Jak
jsem se již vyjádřila, pozornost byla soustředěna na tyto dvě
zatáčky, nikdo však nepředpokládal, že zatáčka u firmy
STABO bude pro dva mladé kluky v únoru letošního roku
zatáčkou smrti. Chápala jsem rozhořčení spoluobčanů i
pisatele dopisu, proto jsme se danému tématu na jednání
pokračování na straně 7

INFORMACE/RUČNÍ PRÁCE
pokračování ze str. 6

RUČNÍ PRÁCE

zastupitelstva obce 29. 2. věnovali. Z jednání vyplynulo, že
další kroky, které pro větší bezpečnost chodců učiníme,
bude poptávka po měřiči rychlosti i s maketou kamery.
Bohužel, jak vyplynulo z dalších jednání s dodavateli těchto
měřičů, je velký problém, kam tyto měřiče instalovat tak,
aby v předepsané vzdálenosti snímaly rychlost. Problémem
jsou totiž zatáčky z obou stran obce Lužany. Obavy máme i
z další zábavy dnešní mládeže – jet tak, abych zjistil, jakou
nejvyšší rychlost mi měřič ukáže.
Dalším úkolem, který vyplynul z jednání zastupitelstva,
bylo zaslání dopis řediteli KŘ policie Plzeňského kraje,
Územního odboru Plzeň-jih, ve kterém byl žádán o zvýšený
dohled na provoz na pozemní komunikaci v obci. Již v
dnešní době je vidět zvýšený počet hlídek policie v obci,
který snad přispěje k větší kázni řidičů. Tuto zkušenost mají
v Červeném Poříčí, Štěpánovicích, Horní Lukavici.
Samozřejmě se počet výjezdů hlídek policie odvíjí od
finančních možností Policie ČR.
Na závěr je nutno říct, že chování nezodpovědného
jednotlivce, který vědomě porušuje zákon o provozu na
pozemních komunikacích, nezabrání sebelepší opatření ke
zvýšení bezpečnosti chodců a vinit obecní úřad z dopravní
nehody těchto jednotlivců nepovažuji za korektní.

Již tři roky se scházejí zájemkyně o ruční práce zhruba
jednou za měsíc nebo dva k výrobě dekorací, šperků, doplňků,
apod. Domů si vždy odnášejí velmi zdařilé výrobky. Zde jsou
ukázky několika z nich.

vánoční patchwork

Věra Petrželková, starostka obce
VZOROVÝ VÝPOČET STOČNÉHO
Na základě schválení nové vyhlášky, která určuje směrná
čísla spotřeby vodného a stočného v případě, že odběrné
místo není vybaveno vodoměrem, dochází ke snížení těchto
čísel takto:
do 31. 12. 2011
46 m³/osoba/rok
od 1. 1. 2012
36 m³/osoba/rok
Vzorový výpočet stočného pro průměrnou 4 člennou rodinu
PAUŠÁL
Rok 2011
Počet osob
Množství stočné
Cena stočného
Cena celkem bez DPH

4
4 x 46 m³
29 Kč/m³

Rok 2012
Počet osob
Množství stočné
Cena stočného
Cena celkem bez DPH

4
4 x 36 m³
35,67 Kč/m³

184 m³
5 336 Kč

malování na trička

144 m³
5 136 Kč

FAKTURACE PODLE VODOMĚRU
Rok 2011
Počet osob
Množství stočné
Cena stočného
Cena celkem bez DPH

4
120 m³ (cca průměr v ČR)
29 Kč/m³
3 480 Kč

Rok 2012
Počet osob
Množství stočné
Cena stočného
Cena celkem bez DPH

4
120 m³ (cca průměr v ČR)
35,67 Kč/m³
4 280 Kč

výrobky z fima
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DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
INSTITUCE

TELEFON

INSTITUCE

TELEFON

Tísňové volání

112

Pohotovost - plyn

1239

Hasiči

150
950 330 110

Elektrikáři

840 850 860
840 840 840

Zdravotnické operační
středisko

155
377 672 111

Voda

800 120 112
377 982 441
602 763 997

ZS PJ – Výjezdové středisko
Vlčice

371 523 255

Poruchy – Telefonika O2

800 184 084

ZS PJ – Výjezdové středisko
Stod

377 193 665

T - Mobil

4603
603 603 603

ZS PJ – Výjezdové středisko
Přeštice

377 982 222
377 980 412
603 806 021

Vodafone

800 770 077

Porodnice Plzeň- Lochotín

377 105 234

ČD – nádraží Přeštice

972 525 167

Vojenská nemocnice Plzeň

377 401 111
377 103 111
377 104 111

ČSAD Přeštice

377 982 281
721 649 652

Mulačova nemocnice s.r.o.

377 677 111

Pohřební služba

377 982 490
777 838 780

Stodská nemocnice a.s.

377 193 511

Správa a údržba silnic

377 897 386

Klatovská nemocnice a.s.

376 335 111

HELP LINE AIDS

377 324 325

Policie ČR
KŘP Plzeňského kraje,
Územní odbor Plzeň-jih

158
974 321 080

Bílý kruh bezpečí

377 637 695

Policie ČR – OO Přeštice

974 326 740
377 982 158

Centrum protidrogové
prevence a terapie
K-centrum

377 220 325

Městská policie Přeštice

377 982 580
725 726 549

Středisko výchovné péče

377 510 248
774 736 526

MVDr. Brožová

377 982 319

Linka dětské pomoci Plzeň

377 260 221
603 444 192

MVDr. Kasl, MVDr. Kaslová

377 982 714

Linka důvěry a
psychologické pomoci

377 462 312

MVDr. Rybárová

732 356 206

Linka důvěry pro děti a
mládež

733 414 421

ABA (pomoc motoristům)

1240

Fond ohrožených dětí

377 455 132
377 541 226

ÚAMK (havarijní služba pro
motoristy

1230

Zlatá linka seniorů linka důvěry pro seniory

800 200 007
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SDH
ČINNOST SDH LUŽANY
První akcí, která se uskutečnila od vydání posledního
občasníku, byla prosincová výroční valná hromada. Zde
bylo přijato usnesení, kde bylo mimo jiné odsouhlaseno
zvýšení členských příspěvků z dosavadních 80 Kč na 130
Kč od roku 2012. V rámci okresu Plzeň – jih, kdy byl na
podzim 2011 odsouhlasen odvod členských příspěvků
z dosavadních 50 Kč na 100 Kč, došlo k úbytku cca 5%
členů, což je nepatrné zvýšení oproti minulým rokům.
V našem sboru se z důvodu zvýšení členských příspěvků
rozhodl ukončit členství pouze jediný člen.
Jak jsem již informoval v minulém čísle, z 30 Kč, které
zůstávají v pokladně sboru, jsou mimo jiné hrazeny
členské příspěvky mladým hasičům, kteří se aktivně
zapojují do soutěžní činnosti.

Květen
V tomto měsíci čeká družstvo mužů a žen okrsková
soutěž. Ve stejný den, tj. 12. května, proběhne v Přešticích
okresní kolo soutěže v požárním sportu.
Plánované soutěže ligy mládeže: Chouzovy 8. května,
Žákava 12. května, Štěnovický Borek 26. května.
Červen
Ve dnech 2. – 3. června proběhne ve Vstiši
nejdůležitější soutěž mladých hasičů, jarní kolo hry
PLAMEN.
Na všechny soutěže srdečně zveme všechny členy a
příznivce, přijďte podpořit mladé hasiče z Lužan!
Václav Petrželka, velitel sboru

Leden
Tradiční bál se uskutečnil 20. ledna, letos poprvé
s kapelou Hájenka z Domažlic. Kapela se, myslím, ujala
dobře a proto jsme se rozhodli uzavřít smlouvu o
produkci i na příští rok.
Únor
Počínaje podzimem roku 2011 je rozhodnutím
Odborné rady mládeže okresu Plzeň – jih do ligy mládeže
zařazena i mladší kategorie.
První soutěž ligy se konala již 25. února, a to
v Dobřanech. Z kapacitních důvodů byla soutěž
vyhrazena pouze pro starší kategorii. Naše družstvo si zde
vybojovalo 4. místo.
Březen
V březnu proběhlo pravidelné školení vedoucích
mládeže. Z našeho sboru se jej účastnilo všech 6
vedoucích. V tomto měsíci se proškolili i řidiči požárního
vozidla.
Na shromáždění představitelů sborů okresu Plzeň – jih
byla vyhodnocena soutěž mezi sbory okresu PJ.
Hodnotícími kriterii jsou například pořádané akce v rámci
sdružení, dosahované výsledky na soutěžích apod. SDH
Lužany z celkových 152 sborů okresu obsadilo za rok
2011 1. místo.
Druhá soutěž ligy proběhla v Oplotě 24. 3. a zde se již
mohli zúčastnit i mladší. Ze zúčastněných 30 hlídek si
starší vybojovali 4. místo a mladší skončili na 9. místě.
Dle plánu činnosti na rok 2012 byla započata
plynofikace hasičské zbrojnice. V současné době je
hotova plynová přípojka do objektu zbrojnice, instalace
plynového potrubí a vytápění objektu mandlu.
Aby toho v březnu nebylo málo, výjezdová jednotka
byla dne 22. března povolána k požáru v obci Zelená
Hora. Po vyhlášení poplachu se ke zbrojnici dostavilo 13
členů. Výjezd v časovém limitu dle poplachového plánu
byl zastaven po cca 100 metrech. Velitel zásahu na místě
požáru vyhodnotil situaci a usoudil, že naše pomoc
nebude potřeba.

soutěž v Blovicích – 22. 10. 2011 – mladší a starší žáci

Duben
Další soutěž zařazená do ligy okresu proběhne v
Chlumu 28. dubna. V současné době již probíhají nácviky
žákovských družstev, včetně družstva přípravky, kterou
v současné době navštěvuje 14 dětí.
soutěž v Oplotě – 24. 3. 2012 – mladší žáci
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CO SE DĚJE
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

DĚTSKÝ BÁL

3. 12. 2011 tak jako každý rok zavítal do lužanského
kulturního domu Mikuláš se svou družinou. Nechyběl
samozřejmě ani Anděl a nezbední čerti. Než přijel, mohly
děti vidět pohádku O líné Čiperce v podání malého divadla
Kolem. Po skončení divadla přišel Mikuláš a všem dětem za
jejich básničku nebo písničku rozdal sladkou odměnu.
Některé děti se bály, ale nakonec tu svou básničku odříkaly
a těšily se z odměny. Pokud budou děti celý rok hodné, jistě
nás Mikuláš navštíví i v letošním roce.

Tradiční dětský bál se konal 11. 2. 2012 od 14 hodin. V
kulturním domě v Lužanech se sešlo mnoho krásných
masek od klasických princezen, po Karkulky, motýlky až po
piráty a mušketýry. Celé odpoledne provázela přítomné
hudba „Čenda Band“. Na děti čekalo mnoho soutěží a na
závěr i věcná tombola. Zasoutěžili si i rodiče jak
individuálně, tak i ve společném tanci s dětmi. Jak bylo
vidět, odpoledne se všem líbilo.

OBECNÍ ÚŘAD LUŽANY PŘIPRAVUJE VÝSTAVU
STARÝCH FOTOGRAFIÍ, KTERÉ BY VŠEM
NÁVŠTĚVNÍKŮM PŘIBLÍŽILY TVÁŘ VESNICE
V MINULÝCH DOBÁCH.
PROSÍME PROTO SPOLUOBČANY O STARÉ
FOTOGRAFIE LUŽAN I PŘIDRUŽENÝCH VESNIC,
FOTOGRAFIE PRACÍ DOMA I NA POLI, STAVENÍ,
ALE TŘEBA I TULIPÁNY, PROSTĚ VŠE,
CO UŽ TADY NENÍ.
FOTOGRAFIE JE MOŽNÉ PŘEDAT NA OBECNÍ
ÚŘAD DO 30. 9. 2012. PO ZPRACOVÁNÍ VÁM JE
V POŘÁDKU VRÁTÍME. VÝSTAVU CHYSTÁME
NA PŘELOM ROKU 2012 A 2013.
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OBECNÍ ÚŘAD LUŽANY VÁS ZVE NA

KONCERT VÁŽNÉ HUDBY
KTERÝ SE USKUTEČNÍ
V PÁTEK 17. 8. 2012 OD 19,00 HODIN
V KAPLI LUŽANSKÉHO ZÁMKU.
V PROGRAMU ZAZNÍ LUŽANSKÁ MŠE
A. DVOŘÁKA,
STABAT MATER J. B. FOERSTERA
A ZHUDEBNĚNÉ BÁSNĚ J. V. SLÁDKA
A J. VRCHLICKÉHO.

CO SEP DĚJE
SETKÁNÍ SENIORŮ

VELIKONOCE A VELIKONOČNÍ KONCERT

24. 3. 2012 se konalo pravidelné setkání seniorů. Na
začátku sezení vystoupila děvčata ze Základní školy a
Mateřské školy Lužany s pásmem básní a písní. Konec
jejich vystoupení se nesl ve znamení tance s třásněmi
POM-POM. Poté byly rozdány všem přítomným dárky –
prostírání a upomínkové předměty, které pro Obecní úřad v
Lužanech vyrobili klienti z chráněných dílen Diakonie
Merklín. Následovalo občerstvení a celý podvečer až do
nočních hodin vyhrávala kapela Stavovanka.

Velikonoční svátky v letošním roce byly ve znamení
studeného deštivého počasí. Pochůzek po obci s řehtačkami
se zúčastnilo méně dětí než vloni. Odrazilo se to i na konání
koncertu. Loňský velmi vydařený koncert v zámeckém
parku musel být letos přesunut do kulturního domu.
Vystoupili členové plzeňského souboru Meteláček s 50-ti
minutovým programem. Všem přítomným se jejich
vystoupení moc líbilo, škoda jen, že se koncertu zúčastnilo
nemnoho diváků.
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ŠKOLSTVÍ
ZE ŽIVOTA ŠKOLY
Ani na začátku roku 2012 jsme ve škole v Lužanech
nezaháleli.
V březnu ukončujeme tříletý projekt Inovace bez
legrace. Na všech třech spolupracujících školách (ve
Švihově, v Předslavi a v Lužanech) se konal 29. března
den otevřených dveří pro rodiče a přátele škol. V naší
škole se rodiče i prarodiče zapojili do projektu „Třídíme
odpad“. Tento den nás navštívily tři pracovnice Krajského
úřadu Plzeňského kraje. Prohlédly si prostory naší školy a
zapojily se do práce s dětmi. V odpoledních hodinách se
pak sešli v kulturním domě ve Švihově všichni učitelé,
zástupci Krajského úřadu Plzeňského kraje a starostové
obcí ze Švihova, Předslavi a Lužan na závěrečné
konferenci. Účastníci konference vyslechli zhodnocení
celého projektu, zhlédli tři prezentace digitálních
učebních materiálů a na závěr si popovídali při pohoštění.
Do činnosti v projektu se v naší škole zapojily Mgr. Věra
Drdová a Mgr. Jana Sedláčková, tím získaly pro školu
nové vybavení do počítačové učebny, vytvořily digitální
učební materiály, navázaly spolupráci i v jiných oblastech
činnosti škol.
Žáci základní školy se 9. března vydali na zajímavou
cestu do středověku na výstavě v Západočeském muzeu
v Plzni. Naši žáci se zapojili do několika soutěží. V lednu
se zúčastnila žákyně 5. ročníku Lenka Petrželková
okresního kola matematické soutěže. V březnu vyhlásil
Dům dětí a mládeže v Blovicích matematickou soutěž
KLOKAN. Žáci 2. až 5. ročníku se zapojili do této
soutěže, v ní plnili úkoly kategorií CVRČEK a
KLOKÁNEK. Výsledky každého žáka jsou vyvěšeny na
nástěnce ve škole. V průběhu prvního čtvrtletí děti
kreslily obrázky do tří výtvarných soutěží.

Z výstavy Exkurze do středověku

Den otevřených dveří 29. 2. 2012

Do 1. ročníku ZŠ bylo dne 17. ledna zapsáno 9 dětí,
které na uvítanou do školy obdržely sáčky s drobnými
dárky a starší kamarádi ze školní družiny jim vyrobili na
upomínku malé sněhuláčky.
Na konci ledna se děti za školní družiny vydaly na pěší
výlet na Dlouhou Louku, v únoru se vydováděly
v krásných maskách na maškarním reji. Zajímavá byla
exkurze v knihovně v Lužanech.

Den otevřených dveří 29. 2. 2012

Děti z mateřské školy zhlédly v Kulturním a
komunitním centru v Přešticích dvě pohádková
představení, děti předškolního věku pak představení Staré
pověsti české. V polovině února připravily paní učitelky
pro děti karnevalový týden plný her, soutěží, tancování,
který zakončily karnevalem masek a jejich průvodem
v budově školy. Návštěva malých dětí byla pro školáky
příjemným překvapením a zpestřením vyučování. Hodně
se dětem líbila výstava „Vzduchem, vodou, po kolejích“,
na kterou se jely podívat 24. února do Domu historie
Přešticka.
Mgr. Jana Sedláčková
Maškarní rej v MŠ

12

ZPRÁVY/SOKOL
SOKOL LUŽANY

Obec Lužany vás co nejsrdečněji zve na

2. LUŽANSKÝ BLEŠÍ TRH

Od posledního vydání zpravodaje proběhly v našem
oddíle tradiční akce pro toto období a to VÁNOČNÍ
POCHOD – opět s velmi dobrou účastí a tradiční
SOKOLSKÝ PLES – hudba pana Žákovce roztančila a
pobavila plný sál. Fotbalisté zahájili rok 2012 tréninkovými
jednotkami v sále KD. V únoru se 22 sportovců zúčastnilo
zimního sportovního pobytu na Šumavě. Velké množství
sněhu a skvělé prostředí v penzionu Babůrek nám pomohlo
nabrat fyzickou kondici a také stmelit kolektiv. Mužstvo
zatím sehrálo dvě přípravná utkání. První zápas jsme
odehráli na hřišti ve Vstiši proti Chlumčanům „B“, prohráli
jsme 1:0. Na domácím hřišti jsme potom remizovali
s Měcholupy 1:1, když branku vsítil Jan Grassl. Během
zimní přestávky nedošlo v mužstvu k žádným změnám.
První čtyři mistrovská utkání jarní části sezóny 2011 – 2012
již máme za sebou, výsledky vidíte v níže uvedené tabulce.
Mužstvo Staré gardy odehrálo 13. 4. přátelské utkání se
Švihovem, zápas vyhráli 4 : 0.
Srdečně Vás všechny zveme na naše další fotbalová
utkání.
Josef Havránek, Lužany 102

Přijďte jako kupující a dostanete levně to, co už dávno nutně
potřebujete!
Některý z vašich sousedů to jistě má!
Přijďte jako prodávající a prodáte to, co vám už dávno leží
nepoužívané doma!
Některý z vašich sousedů to jistě potřebuje!
AKCE SE KONÁ 19. 5. 2012 OD 8,00 DO 12,00 HODIN
V LUŽANECH NA PARKOVIŠTI POD SAMOOBSLUHOU
oblečení (dětské, dámské, pánské..)
módní doplňky (kabelky, šperky, šátky..)
děti (hračky, zařízení dětských pokojíčků, autosedačky..)
knihy, časopisy, DVD
sportovní vybavení (kola, kolečkové brusle, koloběžky,..)
drobné domácí spotřebiče (toustovače, fény,..)
vybavení domácnosti (hrnečky, talíře, příbory, skleničky..)
bytové či zahradní dekorace (obrázky, sošky, trpaslíci..)
..a všechny možné další krásné a užitečné věci, které již doma
nepotřebujete!!
Prodejní místa zdarma!!
Prodejci, nutno přinést si vlastní stolek na vystavení zboží.
Těšíme se na hojnou účast!!
Případné dotazy na tel. 603 901 668

.

OCHOTNICKÝ KROUŽEK
Ochotnický kroužek sehrál svého „Mrazíka“ v kulturním
zařízení v Kasejovicích. Odehráli jsme ho 28. ledna od 19
hodin a to s velkým úspěchem u diváků.
Již delší dobu jsme v kontaktu s Ochotnickým spolkem
ve Kbele. A když jsme se dozvěděli, že nastudovali nový
kus, pozvali jsme celý soubor k nám do Lužan na hostování.
Jejich nová hra se jmenuje „Na správné adrese“ a je to
vtipná komedie ze současnosti s mnoha zápletkami. Kbelští
zde vystoupili 3. března pod režijním vedením našeho
rodáka Josefa Valvody.
Pokud by někdo z našich příznivců měl zájem zhlédnout
ještě znovu našeho „Mrazíka“, má příležitost. 21. dubna
bude v KD Soběkury charitativní vystoupení pro Diakonii
západní Čechy - středisko Radost v Merklíně. Moc rádi Vás
uvidíme a zároveň podpoříte dobrou věc. Děkujeme!
Václava Lešetická

OKRESNÍ PŘEBOR – MUŽI – JARO 2012
kolo

den

utkání

výsledek

14.

24. 3. 15,00

Lužany : Hradec „A“

2:1

15.

31. 3. 16,00

Předenice „A“ : Lužany

2:0

16.

7. 4.

16,30

Lužany : Dvorec

1 : 1 – výhra
na penalty

17.

14. 4. 16,30

Žinkovy : Lužany

1 : 1 – výhra
na penalty

18.

21. 4. 17,00

Lužany : Letiny

19.

28. 4. 17,00

Lužany : Záhoří

20.

5. 5.

Chotěšov : Lužany

21.

12. 5. 17,00

Lužany : Dobřany

22.

19. 5. 17,00

Soběkury : Lužany

23.

26. 5. 17,00

Lužany : Střížovice

24.

2. 6.

17,00

Merklín „A“ : Lužany

25.

9. 6.

17,00

Lužany : Kasejovice

26.

17. 6. 17,00

17,00

Chlumčany „B“ : Lužany

LIGA STARÝCH GARD PLZEŇ-JIH – JARO 2012
kolo

den

utkání

1.

20. 4. 18,00

Lužany : Vstiš

2.

27. 4. 18,00

Blovice : Lužany

3.

4. 5.

Lužany : Dobřany

4.

11. 5. 18,00

Klášter : Lužany

5.

18. 5. 18,00

Lužany : Radkovice

6.

25. 5. 18,00

Losiná : Lužany

7.

1. 6.

Lužany : Žinkovy

18,00

18,00

výsledek
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ZPRÁVY
PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ - ZBYTEK ROKU 2012
NÁZEV AKCE

TERMÍN

POŘADATEL

MÍSTO KONÁNÍ

Svátek matek – divadelní
představení Noc na Karlštejně

4. 5. 2012 (19.00)

OÚ Lužany

Komorní divadlo Plzeň

Dětský den

Červen 2012

Ochotnický kroužek,
SDH, OÚ

Vítání občánků

16. 6. 2012

OÚ Lužany

Zámek Lužany

Koncert vážné hudby

17. 8. 2012

OÚ Lužany

Zámek Lužany

Lužanská prakyáda

1. polovina září 2012 (9.00)

Sokol Lužany

Hřiště TJ Sokol

Pouťová zábava

15. 9. 2012

SDH Lužany

KD Lužany

Oslava sv. Martina

10. 11. 2012 (17.00)

OÚ Lužany

Výroční valná hromada &
Setkání bývalých hráčů

listopad 2012 (17.00)

Sokol Lužany

KD Lužany

Výroční valná hromada

8. 12. 2012 (14.00)

SDH Lužany

KD Lužany

Vánoční pochod

25. 12. 2012 (9.00)

Sokol Lužany

Vánoční šipkový turnaj

25. 12. 2012

Běsnící komáři

Přísálí KD Lužany

Vánoční koncert

27. 12. 2012

OÚ Lužany

Zámek Lužany

ČLOVĚK V TÍSNI POMÁHÁ LIDEM S DLUHY I S PRACÍ

CENTRUM DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE, S.R.O.

Již rok a půl mohou občané v Přešticích a okolí využít pomoci
pracovníků společnosti Člověk v tísni. „Obracejí se na nás lidé, kteří
se nacházejí v obtížné životní situaci a nevědí si s ní rady. Nejčastěji
pomáháme lidem, kteří mají problémy s dluhy a exekucemi,“
přibližuje svoji práci Alena Sedláčková, regionální sociální pracovnice
společnosti Člověk v tísni. V menších obcích není vždy dostatek
pracovních příležitostí. Pracovníci společnosti Člověk v tísni tedy
často pracují s dlouhodobě nezaměstnanými lidmi. „Ve většině
případů se nám podařilo pro naše klienty vhodné zaměstnání najít,“
uvádí Sedláčková.

Poskytuje zdravotní péči pacientům v jejich domácím prostředí.
Domácí péči doporučuje ošetřující lékař a je hrazena z veřejného
zdravotního pojištění.
Centrum domácí zdravotní péče provádí:
- ošetřování rad dle doporučení
- ošetřování proleženin, prevence proleženin
- péči o permanentní katétry
- ošetření stomií
- sledování fyziologických funkcí pacienta
- aplikaci i.m., s.c. injekcí
- hospicovou péči, tzn. péči o umírajícího pacienta
- základní ošetřovatelské rehabilitační úkony
- přípravu na odborná vyšetření
- aplikaci parenterální terapie pro zajištění hydratace,
energetických zdrojů a léčby bolesti
- podávání enterální formy léčiv, doplnění léčiv, edukaci a
reedukaci pacienta k udržení či navození schopnosti sebeobsluhy
a soběstačnosti
- nácvik aplikace inzulínu
- zácvik rodinných příslušníků eventuálně blízkých osob ke
zvládnutí jednoduchých ošetřovatelských úkonů
- předávání informací o změně stavu pacienta ošetřujícího lékaře

Pracovníci společnosti se zaměřují také na preventivní činnost.
V loňském roce proběhly semináře například na základní škole a
v domě s pečovatelskou službou v Přešticích. „Semináře jsme schopni
připravit na míru i pro další organizace,“ doplňuje Alena Sedláčková.
Služby organizace poskytuje po telefonické domluvě v domácnosti
klienta, nebo v kontaktní místnosti. Pracovníci také nabízejí asistenci
při jednání na úřadech a dalších institucích. Všechny poskytované
služby jsou zdarma. „Při naší práci musíme dbát na ochranu osobních
údajů a služby poskytujeme maximálně diskrétně,“ uzavírá Alena
Sedláčková.
Pracovníky společnosti je možné zastihnout v kanceláři na adrese
Hlávkova 30, Přeštice. Před návštěvou je však nutné se nejprve
objednat, tel.: 739 320 231, e-mail: alena.sedlackova@clovekvtisni.cz

Kontakt: paní Jaroslava Kaderová, U Stadionu 253, 334 42
Chlumčany, telefon: 377 973 096, 603 430 987
e-mail: kaderova@kaderova..cz
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